
 

1 
Abu Dhabi, P.O. Box 32774, Tel: +971 2 6565333, Fax: +971 2 6565334 | Dubai: P.O. Box 186964, Tel: +971 4 2601 601, Fax: +971 4 2601 600 

Al Ain: P.O. Box 88243, Tel: +971 3 705 7777, Fax: +971 3 705 7775 | Ras Al Khaimah: P.O. Box 4343, Tel: +971 7 2288 688, Fax: +971 7 2288 67 www.methaq.ae 

 
 

  )B-1-3(نموذج 

 
  تمھید

    
وظبي  في إمارة –شركة مساھمة عامة میثاق للتأمین التكافلي شركة تأسست    ة  أب بدول

دةاإل ة المتح ارات العربی ة و م لطات المختص ة الس د موافق ب بع م بموج ة رق ة التجاری  الرخص
CN - 1142419 أبوظبيقتصادیة بإمارة من دائرة التنمیة اإل 24/03/2008 ادرة بتاریخص 

م  وزارة االقتصادقرار و ب  146/2008رق ركة وبموج ي للش د التأسیس والنظام األساس  عق
ي  ؤرخ ف اموو 28/02/2007الم ً ألحك ا انون  فق ادياإلالق م  تح نة ) 8(رق أن  1984لس ي ش ف

  .والقوانین المعدلة لھ الشركات التجاریة
  

م  ادي رق انون اإلتح ان الق ا ك نة ) 2(ولم ي  2015لس ادر ف ة الص ركات التجاری أن الش ي ش ف
م  تحادياإلالقانون قد نص على  إلغاء  25/3/2015 نة ) 8(رق ي شأن  1984لس ركات ف الش

عدیل أنظمتھا بتالقائمة الشركات المساھمة العامة  وأوجب علىالمعدلة لھ،   والقوانین التجاریة
  .ھمع أحكام افقوساسیة بما یتاأل

وقررت بموجب قرار الجمعیة العمومیة للشركة انعقد اجتماع   إجتمعت 24/04/2016بتاریخ 
ي ل انون اإلتحادي لخاص الموافقة على تعدیل أحكام النظام األساس ام الق ق وأحك ركة  لیتواف ش

  :  على النحو التاليوذلك  في شأن الشركات التجاریة 2015لسنة ) 2(رقم 
  

  الباب األول
  )1(المادة 

  التعاریف
اني التالیة، للتعابیر یكون األساسي، النظام ھذا في رین المحددة المع ا كل ق م  منھ ا ل م

 :ما یدل على غیر ذلك النص سیاقیوجد في 
  .المتحدة العربیة اإلمارات دولة :الدولـــة

انون أمین ق انون: الت ادي الق م اإلتح نة) 6( رق ي 2007 لس أن ف اء ش ة إنش أمین ھیئ یم الت  وتنظ
  .علیھ تطرأ تعدیالت وأیة أعمالھا

رارات أمین ق رارات: الت ات الق ة والتعلیم ادرة واألنظم ن الص ة ع أمین ھیئ أن الت ركات بش  ش
  .التأمین

   شركة میثاق للتأمین التكافليلالنظام األساسي 

  مدرجة بالسوق المالي شركة مساھمة عامة
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انون ة ق ركات التجاری م  :الش ادي رق انون اإلتح نة ) 2(الق ركات  2015لس أن الش ي ش ف
 .وأي تعدیل یطرأ علیھ التجاریة

  .المتحدة العربیة اإلمارات بدولة والسلع المالیة األوراق ھیئة :الھیئـــة
 .المتحدة العربیة اإلمارات لدولة التأمین ھیئة: التأمین ھیئة

 .بامارة اوظبي  باإلمارة المعنیة قتصادیةاإل التنمیة دائرة :المختصة السلطة
ن الدولة في المرخص المالیة األوراق سوق  :الســـوق ل م ة قب ي الھیئ م والت ھم دراجإ ت  أس

 .، سوق أبوظبي لألوراق المالیةبھ الشركة
دم  :المؤسس ً أو ق دا ا نق ن رأس مالھ ك نسبة م ركة ویمتل د تأسیس الش ع عق ن وق ل م و ك ھ

 ً  .عینیة عند تأسیسھاحصصا
  .الشركة إدارة مجلس :اإلدارة مجلــس

 .لجنة الرقابة الشرعیة المشكلة بموجب أحكام ھذا النظام :لجنة الرقابة الشرعیة
وابط ة ض وابط و :الحوكم ة الض د مجموع ق اإلالقواع ي تحق يالت ي ف باط المؤسس  نض
ات ي دارة واإل العالق الیب ف اییر واألس ً للمع ا ركة وفق د الش الل تحدی ن خ ك م ة وذل العالمی

عتبار للشركة وتأخذ في اإل العلیا مسؤولیات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة
 .حمایة حقوق المساھمین وأصحاب المصالح

 ثالثة عن یقل ماال یملكون الذین المساھمین أصوات بأغلبیة الصادر القرار :الخاص القرار
 .للشركة العمومیة الجمعیة جتماعإ في الممثلة األسھم أرباع

ل یكون أن :التراكمي التصویت ن عدد مساھم لك ھم عدد یساوي األصوات م ي األس  الت
ح بھا بالتصویت یقوم بحیث یملكھا، س لعضویة واحد لمرش ا أو اإلدارة مجل ین توزیعھ ن ب  م

ارھم ن یخت حین م ى المرش اوز ال أن عل دد یتج وات ع ي األص ا الت حین یمنحھ ذین للمرش  ال
  .األحوال من حال بأي بحوزتھ التي األصوات عدد ختارھمإ

اد   : ح ـتعارض المصال ا حی أثر فیھ ي یت ة الت لحة شخصیة إالحال رار بسبب مص اذ الق تخ
داخل مصالح األ راف ذات العالمادیة أو معنویة حیث تتداخل أو تبدو أنھا تت ع مصالح ط ة م ق

  .الصفة المھنیة أو الرسمیة بطریقة ما لتحقیق منفعة شخصیةستغالل إالشركة ككل أو عند 
ـالسیط تحكم   :  رةــــ أثیر أو ال ى الت درة عل ر -الق ر مباش ر أو غی كل مباش ین  -بش ي تعی ف

منھ أو من الجمعیة العمومیة للشركة،  إدارة شركة أو القرارات الصادرة أغلبیة أعضاء مجلس
ص أو بیة نسبة من األسھم وذلك من خالل ملك ى ذات إأو الحص ؤدي إل ر ی ب آخ اق أو ترتی تف

 .التأثیر
   : العالقة ذات األطراف

دارة التنفیذیة العلیا بالشركة، والشركات التي رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإل •
یملك فیھا أي من ھؤالء حصة مسیطرة، والشركات األم أو التابعة أو الشقیقة أو الحلیفة 

  .للشركة
  .أو عضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة العلیا حتى الدرجة األولى أقارب رئیس •



 

3 
Abu Dhabi, P.O. Box 32774, Tel: +971 2 6565333, Fax: +971 2 6565334 | Dubai: P.O. Box 186964, Tel: +971 4 2601 601, Fax: +971 4 2601 600 

Al Ain: P.O. Box 88243, Tel: +971 3 705 7777, Fax: +971 3 705 7775 | Ras Al Khaimah: P.O. Box 4343, Tel: +971 7 2288 688, Fax: +971 7 2288 67 www.methaq.ae 

 
 

بة  • ً بنس ل مساھما ى التعام الشخص الطبیعي أو االعتباري الذى كان خالل السنة السابقة عل
ً في مجلس إدارتھا أو شركتھا األم أو شركاتھا التابعة% 10  .فأكثر بالشركة أو عضوا

  .ةالشخص الذي لھ سیطرة على الشرك •
  

  )2(المادة 
  أسم الشركة

ا یشار إلیھا فیم –وھي شركة مساھمة عامة   أسم ھذه الشركة ھو شركة میثاق للتأمین التكافلي
  .بعد بلفظ الشركة

  
  )3(المادة 

  المركز الرئیسي
  

ئ أبوظبي مارة إمركز الشركة الرئیسي ومحلھا القانوني في  س اإلدارة أن ینش ، ویجوز لمجل
  .داخل الدولة وخارجھا لھا فروعا ومكاتب

  
  )4(المادة 

  مدة الشركة 
لدي  السجل التجاريب قیدھا تاریخ بدأت من سنة میالدیة  100ھي المدة المحددة لھذه الشركة 

رار و، السلطة المختصة م یصدر ق ا ل ة م ة ومماثل دد متعاقب ا لم ك تلقائی د ذل دة بع تجدد ھذه الم
  .الشركة أو إنھائھا خاص من الجمعیة العمومیة بتعدیل مدة 

  
   )5(المادة 

  أغرض الشركة
ً  نشاطھا الشركة تباشر ي و لھ المنفذه والقرارات التأمین قانون ألحكام وفقا راض الت ون األغ تك

د أسست من أجلھا الشركة متفقة مع أحكام القوانین وال ة والتقی قرارات المعمول بھا داخل الدول
  .بأحكام الشریعة االسالمیة

  
  -:التي أسست من أجلھا الشركة ھي األغراض 

  تقدیم عملیات التأمین بكافة فروعھا واشكالھا.  1
  تقدیم عملیات إعادة التامین على كل أو بعض عملیات التامین التي تجریھا الشركة .2
  االستشارات واجراء الدراسات الفنیة في مجال التامین واعادة التامین .  3 
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  : وللشركة في سبیل تحقیق اغراضھا مباشرة ما یلي
اط  . أ ل أو نش ة أي عم ة  –مزاول ت طبیعی ا كان ن  –مھم ا الي م ا او تابع ا دام مرتبط م

أنھ  ن ش ان م ركة، وك راض الش ر  –أغ ر مباش ر أو غی كل مباش اح  –بش ز أرب تعزی
ام  ع احك ا م ھ متفق ریطة كون ا ش الشركة أو موجوداتھا أو دعم مصالح المساھمین فیھ

 .الشریعة االسالمیة 
 

اون  . ب المساھمة في الشركات والھیئات والمؤسسات التي تزاول اعماال شبیھة او التي تع
االشركة على تحقیق أغراضھا سواء داخل دولة االمارات العربیة المتحدة أم خار . جھ

ا  ا بھ ركات او ان تلحقھ ات والمؤسسات والش ذه الھیئ ع . ولھا ان تشتري ھ ك م ل ذل ك
 .مراعاه أحكام الشریعة االسالمیة

د  . ت ق القواع م وف ؤمن لھ الح الم ة لص ھا االحتیاطی ركة وفوائض وال الش تثمار ام اس
 .واالجراءات التي یقررھا مجلس ادارة الشركة في اطار احكام الشریعة االسالمیة

 نشاء انظمة تعاونیة وھیئات تامین تبادلي تتفق على احكام الشریعة االسالمیة إ . ث
  

ر  كل غی ابقة بش ود الس ي البن ا ف ھذا وتفسر أغراض وصالحیات الشركة المنصوص علیھ
ریعة  ام الش زام باحك رورة االلت وى ض ا س ن اطالقھ د م ا، وال یح ع معانیھ د وباوس مقی

  .في الدولة االسالمیة واحكام التشریعات  النافذة
  

ن  ا م ع غیرھ ھ م ویجوز للشركة أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك أو أن تتعاون بأي وج
بیھة  اال ش زاول أعم ت ت ا مادام ة أو خارجھ ل الدول ات داخ ات والجھ ركات والمؤسس الش

  .بأعمالھا
ة  ة الرقابی ن الجھ رخیص م دور ت ھ ص ترط لمزاولت ة نشاط یُش ام بأی ركة القی ال یجوز للش
ك  ن تل رخیص م ى الت د الحصول عل ة إال بع ة أو خارج الدول المشرفة على النشاط بالدول

  . الجھة وتقدیم نسخة من ھذا التراخیص للھیئة والسلطة المختصة
  

  الباب الثاني
  رأسمال الشركة 

  
  )6(المادة 

ُصدرال رأس   مال الم
ـم  ملیون خمسین خمسونمئة و )(150,000,000بمبلغ المصدر حدد رأس مال الشركة  درھ

ھمسھم  ملیون خمسین  خمسونمئة و  )(150,000,000موزع على  ل س م  )1( قیمة ك  درھ
ة جمیع أسھم الشركة و، مدفوع بالكامل بعض من ذات الفئ ھا ال ع بعض يمتساویة م وق ف  الحق

  .واإللتزامات
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  )7(المادة 
  نسبة الملكیة

ركة  ھم الش ل نسبة مساھمةأجمیع أس ب أن ال تق میة ویج ة  س ارات العربی ة اإلم واطني دول م
ال )%75(المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن  ن رأس الم د  م وال یجوز  أن تزی

  .  %)25(نسبة مساھمة غیر مواطني الدولة عن 
  
  

  )8(المادة 
  قبل الشركة إلتزام المساھم

  .مساھمتھم بالشركة لتزامات أو خسائر على الشركة إال في حدودال یلتزم المساھمون بأیة إ
  
  )9(المادة 

  وقرارات الجمعیة العمومیة اإللتزام بالنظام األساسي
ي لنظام الیترتب على ملكیة السھم قبول المساھم  ة األساس ا العمومی رارات جمعیاتھ ركة وق لش

  .   في رأس المال  مساھمتھسترداد یطلب إ أن وال یجوز للمساھم
  
  )01(المادة 

   عدم تجزئة السھم
خاص  ھ أش ة أو تملك دة ورث ى ع ھم إل ة الس ت ملكی ك إذا آل ع ذل ة وم ل للتجزئ ر قاب ھم غی الس
ون ھؤالء األشخاص  ركة، ویك اه الش متعددون وجب أن یختاروا من بینھم من ینوب عنھم تج

ن اإل امن ع ؤولین بالتض دم مس ال ع ي ح ھم، وف ة الس ن ملكی ئة ع ات الناش ى إلتزام اقھم عل تف
ركة ویتم إ ختیار من ینوب عنھم یجوز ألي منھم اللجوء للمحكمة المختصة لتعیینھإ خطار الش

 .بقرار المحكمة بھذا الشأنالمالي والسوق 
  

  )11( المادة 
  ملكیة السھم

ودات  ة موج ي ملكی ز ف ال تمیی ره ب ة غی ة لحص ة معادل ي حص ق ف ھ الح ھم یخول مالك ل س ك
ة  ات العمومی ات الجمعی ور جلس د وحض ا بع ة فیم اح المبین ي األرب فیتھا وف د تص ركة عن الش

  . والتصویت على قراراتھا
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  )21(المادة 
  التصرف باألسھم

 بشأن فیھ المدرجة المالي السوق في بھا المعمول والقرارات واألنظمة القوانین الشركة تتبع
 وال ،علیھا حقوق أي وترتیب ورھنھا ملكیتھا ونقل وتداولھا الشركة أسھم وتسجیل إصدار
 كان إذا وجھ، أي على رھنھا أو فیھا التصرف أو الشركة أسھم عن تنازل أيّ  تسجیل یجوز

 وأ نظمةاأل وأ األساسي النظام ھذا أحكام مخالفة الرھن او التصرف أو التنازل شأن من
  .الشأن ھذا في دارةاإل مجلس یصدرھا التي القواعد

  
  )31(المادة 

  ورثة أو دائني المساھم 
ركة  اتر الش ى دف ال یجوز لورثة المساھم أو لدائنیھ بأیة حجة كانت أن یطلبوا وضع األختام عل
أو ممتلكاتھا وال أن یطلبوا قسمتھا أو بیعھا جملة لعدم إمكان القسمة وال أن یتدخلوا بأیة طریقة 

رك رد الش وائم ج ى ق ل عل وقھم التعوی ة كانت في إدارة الشركة ویجب علیھم لدى استعمال حق
  . وحساباتھا الختامیة وعلى قرارات جمعیاتھا العمومیة 

 توافق الذي الوحید الشخص ھو وریثھ یكون الطبیعیین المساھمین أحد وفاة حالة في.1
 األرباح في الحق لھ ویكون المتوفي أسھم في مصلحة أو ملكیة حقوق لھ بأن الشركة

 الشركة في تسجیلھ بعد للوریث ویكون. فیھا حق للمتوفي كان التي األخرى واالمتیازات
 ھذه یخص فیما المتوفي بھا یتمتع كان التي الحقوق ذات األساسي، النظام ھذا ألحكام وفقاً 

 یملكھ كان سھم بأي یختص فیما  التزام أي من المتوفي المساھم تركة تٌعفى وال األسھم،
  .الوفاة وقت

 أي إفالس أو لوفاة نتیجة الشركة في أسھم أیة في الحق لھ یصبح شخص أي على یجب.2
  :یوماً  ثالثین خالل یقوم أن مختصة محكمة أیة عن صادر حجز أمر بمقتضى أو مساھم

  . اإلدارة مجلس إلى الحق ھذا على البینة بتقدیم.أ 
 فیما كمساھم تسجیلھ لیتم شخصاً  یسمي أن أو كمساھم تسجیلھ یتم أن إما یختار أن.ب 

 أو الوفاة وقت السوق لدى المرعیة األنظمة بأحكام إخالل دون وذلك السھم، بذلك یختص
  .الحجز قرار صدور أو اإلفالس

 دفاتر على األختام وضع یطلبوا أن كانت حجة بأیة لدائنیھ أو المساھم لورثة یجوز ال.3
 یتدخلوا أن وال القسمة إمكان لعدم جملة بیعھا أو قسمتھا یطلبوا أن وال ممتلكاتھا أو الشركة

 قوائم على التعویل حقوقھم استعمال لدى علیھم ویجب الشركة إدارة في كانت طریقة بأیة
  .  العمومیة جمعیاتھا قرارات وعلى الختامیة وحساباتھا الشركة جرد

  
 
 
 



 

7 
Abu Dhabi, P.O. Box 32774, Tel: +971 2 6565333, Fax: +971 2 6565334 | Dubai: P.O. Box 186964, Tel: +971 4 2601 601, Fax: +971 4 2601 600 

Al Ain: P.O. Box 88243, Tel: +971 3 705 7777, Fax: +971 3 705 7775 | Ras Al Khaimah: P.O. Box 4343, Tel: +971 7 2288 688, Fax: +971 7 2288 67 www.methaq.ae 

 
 

  )41(المادة 
  زیادة أو تخفیض رأس المال 

 المصدر الشركةیجوز زیادة رأسمال  ى موافقة الھیئة والسلطة المختصةبعد الحصول عل .أ 
إضافة عالوة إصدار إلى القیمة سمیة لألسھم األصلیة أو بإصدار أسھم جدیدة بنفس القیمة اإلب

 . المصدر سمیة كما یجوز تخفیض رأس مال الشركةاإل
ن  .ب  أكثر م م إصدارھا ب میة وإذا ت ا اإلس وال یجوز إصدار األسھم الجدیدة بأقل من قیمتھ

اطي  ى اإلحتی رق إل یف الف ك أض اوذل و ج انوني، ول ف ز اإلالق ذلك نص انوني ب اطي الق حتی
 . المصدر رأسمال الشركة

من الجمعیة یصدر  قرار خاصموجب أو تخفیضھ ب المصدر وتكون زیادة رأس مال الشركة .ج 
من مجلس اإلدارة في الحالتین وبعد سماع تقریر مدقق الحسابات   قتراحالعمومیة بناءا على إ

دة  ھم الجدی عر إصدار األس في حالة أي تخفیض، وعلى أن یبین في حالة الزیادة مقدارھا وس
 .ویبین في حالة التخفیض مقدار ھذا التخفیض وكیفیة تنفیذه

دة یكون للمساھمین حق األولویة في اإل .د  ري وكتتاب باألسھم الجدی ى اإلیس ي عل اب ف ذه كتت ھ
في اإلكتتاب  ولویةویُستثني من حق األ كتتاب في األسھم األصلیةالقواعد الخاصة باإل األسھم

 :ما یلي باألسھم الجدیدة
  .یؤدي الى تحقیق منافع للشركة وزیادة ربحیتھا ستراتیجيشریك إدخول -1
ات تحادیة المستحقة للحكومــة اإل ویل الدیون النقدیةحت-2 والحكومات المحلیة والھیئ

  .إلى أسھم في رأسمال الشركة والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشركات التمویل
ى   برنامج تحفیز موظفي الشركة3 -  ز عل دف للتحفی امج یھ داد برن الل إع ن خ م

  .ھاسھمأل الموظفین تملكباالداء المتمیز وزیادة ربحیة الشركة 
  .فیھا أسھم المصدرة من قبل الشركة الى :الصكوك او السندات تحویل-4

  
 خاص قرار واستصداروفي جمیع االحوال المذكورة أعاله یتعین الحصول على موافقة الھیئة 

  .بھذا الشأن  وإستیفاء الشروط والضوابط الصادرة عن الھیئة من الجمعیة العمومیة
  
  
  )51(المادة 

  الشركة  مستنداتودفاتر طالع على حق المساھم في اإل
ا وللمساھم ا ركة ووثائقھ اتر الش ى دف ذلك لحق في اإلطالع عل ائق ك تندات أو وث ة مس ى  أی عل

س اإلدارة أو أتتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامھا مع  حد اإلطراف ذات العالقة بإذن من مجل
  .بموجب قرار من الجمعیة العمومیة
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  الباب الثالث 
   االسالمیة الصكوكسندات القرض أو 

  
  )61(المادة 

  االسالمیة الصكوكسندات القرض أو إصدار 
أن تقرر بعد موافقة الھیئة صادر من جمعیتھا العمومیة بموجب قرار خاص  یكون للشركة

السندات أو ، ویبین القرار قیمة صكوك إسالمیةقرض من أي نوع  أو  سنداتإصدار 
تفویض للتحویل إلى أسھم ، ولھا أن تصدر قرارا ب اومدى قابلیتھ االصكوك وشروط إصدارھ

الصكوك على أال یتجاوز سنة من تاریخ السندات أو مجلس اإلدارة في تحدید موعد إصدار 
  .الموافقة على التفویض

  
  )71(المادة 

  الصكوك السندات أو تداول 
سواء كانت قابلة أو غیر قابلة صكوك قابلة للتداول سندات أو یجوز للشركة أن تصدر  .أ 

  .إلى أسھم في الشركة بقیم متساویة لكل إصدارللتحول 
ً والإالصك و أالسند یكون   .ب   .الصكوك لحاملھاو أالسندات صدار إیجوز  سمیا
ً  ألصحابھا تعطي واحد قرض بمناسبة تصدر التي الصكوك أو السندات .ج   متساویة حقوقا

  .ذلك یخالف شرط كل باطالً  ویقع
  

  )18(المادة 
  للتحول ألسھمقابلة الالصكوك السندات أو 

 أو وثائق أو إتفاقیاتالصكوك إلى أسھم إال إذا نُص على ذلك في السندات أو ال یجوز تحویل 
ي قبول التحویل أو الصك وحده الحق فالسند أو نشرة اإلصدار، فإذا تقرر التحویل كان لمالك 

صدار نشرة اإل إتفاقیات أو وثائق أو ما لم تتضمنصك لل للسند أو السمیة قبض القیمة األ
الصكوك ألسھم بناء على السندات أو تحویل  یتعین التحویل ألسھم ففي ھذه الحالة إلزامیة

 . صداروافقة المسبقة من الطرفین عند اإلالم
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  الباب الرابع
  مجلس إدارة الشركة

   
  )19(المادة  

  إدارة الشركة
ركة .أ  ولى إدارة الش ن یت ون م س إدارة مك دد مجل ً ) 9( ع وا ة  عض ة العمومی بھم الجمعی تنتخ

  . للمساھمین بالتصویت السري التراكمي
واطني  .ب  ن م رئیس م یھم ال ا ف س بم ة أعضاء المجل ون أغلبی ع األحوال أن تك ي جمی ب ف یج

  .الدولة
  
  )02(المادة  

  دارةالعضویة بمجلس اإلمدة 
ةة یتولى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدار .أ  ي نھمنصبھ لمدة ثالث سنوات میالدی ة ، وف ای

  . نتھت مدة عضویتھم نتخاب األعضاء الذین إھذه المدة یعاد تشكیل المجلس، ویجوز إعادة إ
رض  .ب  لمجلس اإلدارة أن یعین أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن یع

  .ر تعیینھم أو تعیین غیرھما إلقراجتماع لھین على الجمعیة العمومیة في أول إھذا التعی
ركة .ج  س إدارة الش ي مجل ة ف  بإستثناء األعضاء المعینین من قبل الحكومة اإلتحادیة أو المحلی

، من قانون الشركات التجاریة) 148(بموجب مساھمتھا في رأسمال الشركة بموجب المادة 
 مجلس اإلدارةز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر خالل مدة والیة إذا بلغت المراك

ة لإلمجلس الوجب على  یدعوة الجمعیة العمومی الل ثالث اع خ غر جتم اریخ ش ن ت ً م ا ن یوم
ز الشاغرةآخر مركز إل ع األنتخاب من یمأل المراك ي جمی د ، وف ل العضو الجدی حوال یكم

 .مدة سلفھ
ب أن  .د  س اإلدارة یج رر لمجل ركة مق ون للش ن یك س م رر المجل ون مق وز أن یك ، وال یج

 .أعضائھ
س جلسات  غیبإذا ت  .ه  ة أو خم الث جلسات متتالی ن حضور ث س اإلدارة ع أحد أعضاء مجل

ُعتبر مستقیالً   .متقطعة خالل مدة مجلس اإلدارة دون عذر یقبلھ مجلس االدارة أ
ً منصب عضو المجلس في حال أن ذلك العضو  .و   .یشغر أیضا

 توفى أو أصیب بعارض من عوارض األهلیة .1
  واألمانة بموجب حكم قضائي بات أدین بأیة جریمة مخلة بالشرف .2
  أعلن إفالسه أو توقف عن دفع دیونه التجاریة حتى لو لم یقترن ذلك بإشهار إفالسه .3
  استقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة بهذا المعنى .4
  انتهت مدة عضویته ولم یعد انتخابه .5
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  صدر قرار خاص عن الجمعیة العمومیة بعزلھ .6
ل إذا تقرر عزل عضو مجل .ز .د  س قب ادة ترشیحھ لعضویة المجل ال یجوز إع س اإلدارة ف

 .مضي ثالث سنوات من تاریخ عزلھ
  
  )12(المادة  

  دارة الجمعیة العمومیة ألعضاء مجلس اإلحاالت تعیین 
ً إستثناء اع من  ا س اإلدارة وجوب إتب ح لعضویة مجل ة الترش اع آلی ین أن یسبق إجتم ذي یتع ال

س  ادة ووالجمعیة العمومیة المقرر انعقادھا إلنتخاب أعضاء المجل م الم ً لحك ا ن ) 144/2(فق م
ً من األعضاء من ذوي الخبرة ، التجاریةقانون الشركات    یجوز للجمعیة العمومیة أن تعین عددا

اوز ثل ى أال یتج ركة عل ي الش اھمین ف ر المس ن غی س اإلدارة م ي مجل اء ف دد األعض ث ع
ً من  حال تحقق في المحددین بالنظام األساسي  :الحاالت التالیةأیا

س العدم توافر العدد المطلوب من  .أ  مرشحین خالل فترة فتح باب الترشح لعضویة مجل
ى اإلدارة ؤدي ال كل ی حة  بش ى لص د األدن ن الح س اإلدارة ع اء مجل دد أعض ص ع نق

  .نعقادهإ
س .ب  ن  الموافقة على تعیین أعضاء مجل ز الشاغرة م ي المراك نھم ف م تعی ذین ت اإلدارة ال

 .قبل مجلس اإلدارة
ة .ج  ة العمومی اع الجمعی اد إجتم اء إنعق س اإلدارة أثن س  إستقالة أعضاء مجل ین مجل وتعی

 .مؤقت لتیسیر اعمال الشركة لحین فتح باب الترشح لعضویة المجلس
  
  )22(المادة  

  متطلبات الترشح لعضویة المجلس
  : ما یليأن یقدم للشركة   دارةالمرشح لعضویة مجلس اإلیتعین على 

ي .1 ل العلم ة والمؤھ رات العملی ً بھا الخب فة العضو  السیرة الذاتیة موضحا د ص ع تحدی م
  .)مستقل/ غیر تنفیذي /تنفیذي (التى یترشح لھا 

ي إبإقرار  .2 لتزامھ بأحكام قانون الشركات التجاریة والقرارات المنفذه لھ والنظام األساس
  .في إداء عملھ  یبذل عنایة الشخص الحریص ھ سوفوأن، للشركة

ي والمؤسسات الشركات بأسماء بیان .3 زاول الت ل ی ا العم غل أو فیھ  مجالس عضویة یش
ذلك ا وك ل أي إداراتھ وم عم ھ یق ورة ب رة بص ر أو مباش رة غی كل مباش ة یش  منافس

  .للشركة
 .التجاریة الشركات قانون من) 149( لمادةل المرشح مخالفة بعدم إقرار .4
اري ال ممثلي الشخص اإلفي ح .5 عتباري یتعین إرفاق كتاب رسمي من الشخص اإلعتب

 .دارةمثلیھ المرشحین لعضویة مجلس اإلمحدد فیھ أسماء م
ص  .6 ھم أو الحص بیان بالشركات التجاریة التى  یساھم أو یشارك في ملكیتھا وعدد األس

 .فیھا
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  )32(المادة  
  ونائبھإنتخاب رئیس المجلس 

ام  .أ  رئیس مق ب ال وم نائ رئیس ویق ا لل ا ونائب ائھ رئیس ین أعض ن ب س اإلدارة م ب مجل ینتخ
  . الرئیس عند غیابھ أو قیام مانع لدیھ 

ً   .ب  ، ویحدد المجلس دارةلإل یحق لمجلس اإلدارة أن ینتخب من بین أعضائھ عضوا منتدبا
ض أعضائھ ختصاصاتھ ومكافآتھ ، كما یكون لھ أن یشكل من بین إ ا بع لجنة أو أكثر یمنحھ
 . مل بالشركة وتنفیذ قرارات المجلسختصاصاتھ أو یعھد إلیھا بمراقبة سیر العإ

 
  )42(المادة 

  صالحیات مجلس اإلدارة
ي السلطات كافة اإلدارة لمجلس .أ  ركة إدارة ف ام الش ة والقی ال بكاف رفات األعم ة والتص  نیاب

رح ھو حسبما الشركة عن ركة مص ام للش ھ، القی ة ب ة وممارس الحیات كاف ة الص  المطلوب
ق ھا، لتحقی د وال أغراض ن یح ذه م لطات ھ الحیات الس ا إال والص تفظإ م ھ ح انون ب  ق

 العمومیة للجمعیة األساسي النظام أو التجاریة الشركات
ة وش .ب  ة والمالی ئون اإلداری ة بالش وائح المتعلق س اإلدارة الل ع مجل وظفین ؤیض ون الم

ة بتن، كما ومستحقاتھم المالیة ة خاص ع یضع المجلس الئح ھ وتوزی ھ وإجتماعات ظیم أعمال
  .ختصاصات والمسئولیاتاإل

اة أم . ج ةع مراع ن الھیئ ھ الصادرة ع ذة ل رارات المنف انون الشركات والق ام ق وض   حك ایُف م كم  ت
الث سنوات في  اإلدارة مجلس تفویض ى ث د عل ارات  أوعقد القروض آلجال تزی ع عق بی

ر ركة أو المتج دیني  الش ة م راء ذم ة أو إب ر المنقول ة وغی ركة المنقول وال الش ن أم أو رھ
  تفاق على التحكیملتزاماتھم أو إجراء الصلح واإلإالشركة من 

 
  )52(المادة 

  تمثیل الشركة
یملك حق التوقیع عن الشركة على إنفراد كل من رئیس مجلس اإلدارة أو أي عضو آخر  .أ 

  .اإلدارة یفوضھ المجلس في حدود قرارات مجلس 
 وفي عالقتھا بالغیر  یكون رئیس مجلس اإلدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء .ب 

  .وفي عالقتھا بالغیر توكیل المحامیین أو عزلھم أمام كاتب العدلیكون لھ و
یجوز لرئیس مجلس اإلدارة أن یفوض غیره من أعضاء مجلس اإلدارة في بعض  .ج 

 .صالحیاتھ
  . ختصاصاتھ بشكل مطلقإرة أن یفوض رئیس المجلس في جمیع ال یجوز لمجلس اإلدا .د 
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  )62(المادة  
  مكان إجتماعات المجلس

جتماعاتھ في المركز الرئیسي للشركة أو في أي مكان آخر یوافق علیھ یعقد مجلس اإلدارة إ
  .أعضاء مجلس اإلدارة 

  
   )72(المادة  

  قراراتھالنصاب القانوني إلجتماعات المجلس والتصویت على 
س اإلدارون إال یك .أ  اع مجل ائھجتم ة أعض ور أغلبی حیحا إال بحض ً  ة ص یا وز شخص ، و یج

ھ  ب عن س اإلدارة أن ینی و مجل ویتلعض ي التص س ف اء المجل ن أعض ره م ذه غی ي ھ ، وف
و مجل وب عض وز أن ین ة ال یج د الحال و واح ن عض ر م ن أكث ل وأالس اإلدارة ع دد یق  ع

س أعضاء رین اإلدارة مجل ھم الحاض ن بأنفس ف ع س  أعضاء عدد نص ذا المجل ون لھ ویك
  .العضو صوتان

ب  .ب  ِ عن العضو الغائ ال یجوز التصویت بالمراسلة، وعلى العضو النائب اإلدالء بصوتھ
ً لما تم تحدیده في سند اإلنابة  .وفقا

ین وإذا تساوت  .ج  رین والممثل صدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبیة أصوات األعضاء الحاض
  . الجانب الذي منھ الرئیس أو من یقوم مقامھ األصوات رجح 

ر  .د  ي محاض جل ف ائل اإتس یل المس ھ تفاص س اإلدارة أو لجان ات مجل ا جتماع ر فیھ ي نظ لت
ا، إوالقرارات التي تم  روا عنھ تخاذھا بما في ذلك أیة تحفظات لألعضاء أو آراء مخالفة عب

ى مسودات م توقیعویجب  رین عل ر كافة األعضاء الحاض س اإلدارة إحاض جتماعات مجل
اد لإلالمحاضر لألعضاء بعد اإلعتمادھا، على أن ترسل نسخ من ھذه إقبل  ا، عتم اظ بھ حتف

ة إوتحفظ محاضر  ي حال س اإلدارة وف رر مجل ل مق ن قب جتماعات مجلس اإلدارة ولجانھ م
ت  متناعإ ع یُثب ن التوقی ھإأحد األعضاء ع ي الم عتراض رف ذكر أسباب اإل حض ُ راض وت عت

واردة  ،إبدائھاحال  ات ال ن صحة البیان ر مسؤولین ع ذه المحاض ى ھ ون عل ون الموقع ویك
 .في ھذا الشأن الصادرة عن الھیئة الضوابطب لتزم الشركةفیھا، وت

ي المشاركة یجوز .ه  س إجتماعات ف ركة إدارة مجل ن الش الل م ة وسائل خ ة التقنی  مع الحدیث
  .الشأن بھذا الھیئة عن الصادرة والضوابط اإلجراءات مراعاة ضرورة

   
  )28(المادة 

  إجتماعات المجلس والدعوة إلنعقاده
 .قلعلى األ خالل السنة المالیةإجتماعات ) 4(عدد  مجلس اإلدارة یجتمع  .1
ب  جتماعیكون اإل .2 ى طل ً عل اء س اإلدارة، أو بن یس مجل ل رئ ن قب ة م ً على دعوة خطی بناء

خطي یقدمھ عضوین من أعضاء المجلس على األقل وتوجھ الدعوة قبل أسبوع على األقل 
 .من الموعد المحدد مشفوعة بجدول األعمال
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ن حضور  إذا .3 س اإلدارة ع الث جلإتغیب عضو مجل س ث ة أو جتماعات المجل سات متتالی
 .، خالل مدة مجلس اإلدارة دون عذر یقبلھ  المجلس أعتبر مستقیالً سات متقطعةخمس جل

  
  )29(المادة 
  التمریرقرارات 

من ھذا ) 28(بالمادة  الواردة  ھجتماعاتإ عددبالحد االدني لمجلس االدارة   لتزامإالى  باإلضافة
ُعتبر ، فإنھ یجوز لمجلس اإلدارة إصدار بعض قراراتھ بالتمریر في الحاالت الطارئة النظام  وت

ع  جتماع تمت الدعوة الیھ وعقد أصوالً إتخذت في إتلك القرارات صحیحة ونافذة كما لو أنھا  م
  :مراعاة ما یلي

ً  .أ    .أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بالتمریر أربع مرات سنویا
مجلس اإلدارة باألغلبیة على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار موافقة أعضاء  .ب 

  .بالتمریر حالة طارئة
ً جمیع تسلیم  .ج  ھ مصحوبا ة علی ً للموافق ا وب خطی رار مكت س اإلدارة الق أعضاء مجل

  .بكافة المستندات والوثائق الالزمة لمراجعتھ
س اإلدارة .د  رارات مجل ن ق ى أي م ة عل ة باألغلبی ة الخطی ب الموافق ادر یج ة الص

ي اإل ھا ف رورة عرض ع ض التمریر م مینھا ب س اإلدارة لتض الي لمجل اع الت جتم
  .جتماعھإبمحضر 

  
  )03(المادة 

  في عمل منافس للشركة عضو المجلس  شتراك إ
وز ال و یج س لعض ر اإلدارة مجل ة بغی ن موافق ة م ة الجمعی ركة العمومی دد للش نویا تج  أن س

ل أي في یشترك ن عم أنھ م ة ش ركة منافس ر أن أو الش ابھ یتج ره لحساب أو لحس ي غی  أحد ف
روع اط ف ذي النش ھ ال ركة، تزاول وز وال الش ھ یج ي أن ل ات أي یفش ات أو معلوم ص بیان  تخ

ار أو بالتعویض تطالبھ أن لھا كان وإال  الشركة ات بإعتب ة العملی ي المربح ا الت ابھ زاولھ  لحس
 .الشركة لحساب أجریت كأنھا

  )13(المادة 
 المصالحتعارض 

أو للجھة التى  یمثلھا بمجلس اإلدارة على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون لھ  .أ 
س اإلدارة صفقة أو تعامل تُ مصلحة مشتركة أو متعارضة في  إلتخاذ عرض على مجل

ھ  أن یبلغ المجلس ذلك وأن یثبت إقراره قرار بشأنھا ة، وال یجوز ل ر الجلس ي محض ف
  . شتراك في التصویت الخاص بالقرار الصادر في شأن ھذه العملیةاإل

د  .ب  م البن ً لحك ا س وفق ّف عضو مجلس اإلدارة عن إبالغ المجل ادة ) أ(إذا تخل ذه الم ن ھ م
زام  د أو إل ال العق ة إلبط ة المختص دم للمحكم اھمیھا التق ن مس ركة أو ألي م از للش ج

 .من التعاقد ورده للشركة العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت لھ
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  )23(المادة 
  منح القروض ألعضاء مجلس االدارة

أیة  ال یجوز للشركة تقدیم قروض ألي من أعضاء مجلس إدارتھا أو عقد كفاالت أو تقدیم .1
ً لعضو مجلس اإلدارة  ً مقدما ً ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لھم، ویعتبر قرضا وفقا

قرض مقدم إلى زوجھ أو أبنائھ أو أي قریب لھُ حتى كل ، قانون الشركات التجاریةألحكام 
 .الدرجة الثانیة

ال یجوز تقدیم قرض إلى شركة یملك عضو مجلس اإلدارة أو زوجھ أو أبناؤه أو أي من  .2
  .من رأس مالھا% ) 20( أقاربھ حتى الدرجة الثانیة  أكثر من 

  
  

  )33(المادة 
 للشركةتعامل األطراف ذات العالقة في األوراق المالیة 

ا   نھم م تغل أي م ة أن یس راف ذات العالق ى األط ر عل م أیحظ ات بحك ن معلوم ھ م ل ب تص
لحةفي الشركة أو وظیفتھ  في مجلس االدارة  عضویتھ ق مص ي تحقی ت  ف ا كان ره أی ھ أو لغی ل

نتیجة التعامل في األوراق المالیة للشركة وغیرھا من المعامالت، كما ال یجوز أن یكون ألي 
لحة نھم مص ي  م أثیر ف ا إحداث ت راد بھ ات ی وم بعملی ة تق ع أي جھ رة م ر مباش رة أو غی مباش

  .أسعار األوراق المالیة التي أصدرتھا الشركة
  

  )43(المادة 
  الصفقات مع األطراف ذات العالقة 

ا ال  س اإلدارة فیم ة مجل ة إال بموافق راف ذات العالق ع األط فقات م د ص ركة عق وز للش ال یج
تم  من رأسمال% 5یجاوز  ك وی ى ذل ا زاد عل الشركة، وبموافقة الجمعیة العمومیة للشركة فیم

ابات بواسطة مقیم معتمد لدى الھیئة حوال في جمیع األ تقییم الصفقات ، ویتعین على مدقق حس
ت الشركة أن یشتمل تقریره على  ي تم ة الت امالت المالی بیان بصفقات تعارض المصالح والتع

ُ بین الشركة وأي من األطراف ذات  العالقة واإلجراءات التي    . تخذت بشأنھاأ
  

  )53(المادة  
  تعیین الرئیس التنفیذي أو المدیر العام

ً أو مدیر عاملمجلس اإلدارة الحق في أن یعین  ً تنفیذیا للشركة أو عدة مدیرین أو وكالء  رئیسا
للرئیس ومكافآتھم، وال یجوز  مفوضین وأن یحدد صالحیاتھم وشروط خدماتھم ورواتبھم 

ً أو لمدیر العام للشركة أن یكونالتنفیذي أو ا ً تنفیذا ً لشركة رئیسا ً عاما  مساھمة عامة مدیرا
  .أخرى
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  )63(المادة 
  عن إلتزامات الشركة أعضاء المجلس سؤولیةم

لتزامات الشركة ولین مسئولیة شخصیة فیما یتعلق بإال یكون أعضاء مجلس اإلدارة مسئ .أ 
الناتجة عن قیامھم بواجباتھم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ال یتجاوزون فیھ 

 . حدود سلطاتھم 
ي حدود  . ب س اإلدارة ف ا مجل ي یجریھ ا تسأل إتلتزم الشركة باألعمال الت ھ، كم ختصاص

ن عن تعویض ما ع م یس وأعضاء  ینشأ من الضرر عن األفعال غیر المشروعة التي تق رئ
  .المجلس في إدارة الشركة

  
  )73(المادة  

 تجاه الشركة والمساھمین والغیر مسؤولیة أعضاء المجلس
ال  .أ  ع أعم ن جمی ر ع ركة والمساھمین والغی اه الش أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون تج

اءة ا ش وإس ـة الغ ل مخالف ن ك لطة، وع ـال الس انونستعم ة لق ركات التجاری ذا و الش ھ
  .، وعن الخطأ في اإلدارة، ویبطل كل شرط یقضي بغیر ذلكاألساسيلنظام ا

س ) أ(تقع المسؤولیة المنصوص علیھا في البند  .ب  من ھذه المادة على جمیع أعضاء مجل
ا كان القرار محل المساءلة اإلدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع اآلراء، أما إذ

ً باألغلبیة فال یسأل عنھ المعارضون  وا صادرا د أثبت انوا ق ى ك ر إمت ھم بمحض عتراض
ة، ي  الجلس ال تنتف رار ف ا الق در فیھ ي ص ة الت ن الجلس اء ع د األعض ب أح إذا تغی ف

دم  ت ع دم مسؤولیتھ إال إذا ثب ع ع ھ م ھ ب القرار أو علم ھ ب تطاعتھ اإلإعلم راض س عت
  .علیھ

  ) 38(  المادة
  االدارة مجلس وأعضاء رئیس مكافآت

 ال ان على الصافي الربح من مئویة نسبة من اإلدارة مجلس وأعضاء رئیس مكافأة تتكون
ً  أو مصاریف الشركة تدفع ان یجوز كما ، المالیة للسنة االرباح تلك من% 10 تتجاوز  أو أتعابا
ً  أو إضافیة مكافأة ً  مرتبا  إذا أعضائھ من عضو أليّ  اإلدارة مجلس یقرره الذي بالقدر شھریا

ً  یبذل أو لجنة أي في یعمل العضو ذلك كان  لخدمة إضافیة بأعمال یقوم أو خاصة جھودا
 حضور بدل صرف یجوز وال الشركة، إدارة مجلس في كعضو العادیة واجباتھ فوق الشركة
  .المجلس اجتماعات عن اإلدارة  مجلس عضو او لرئیس

  
  )39( المادة

  االدارة مجلس وأعضاء رئیس عزل
 باب وفتح المنتخبین اإلدارة مجلــس أعضاء بعض أو كل عزل حـق العمومیـة للجمعیة یكون

 وال. منھم بدال جدد أعضاء وانتخاب الشأن بھذا الھیئة عن الصادرة الضوابط وفق الترشح
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 ثالث) 3( مضي بعد إال االدارة مجلـــس لعضویة ترشیحھ إعـادة عزلھ تم الذي للعضـو یحق
  .عزلھ على سنــوات

  
  الباب الخامس

  الجمعیة العمومیة
  
  )40(المادة  

  إجتماع الجمعیة العمومیة
د  .أ  ة تنعق ة العمومی ركةالجمعی ارة  للش وظبيبإم ون أب ور ، ویك ق حض اھم ح ل مس لك

ق  ھ ح ن ل ھمھ، ویجوز لم الجمعیة العمومیة ویكون لھ من األصوات ما یعادل عدد أس
س اإلدارة  ر أعضاء مجل ن غی اره م ن یخت ھ م ب عن ة أن ینی حضور الجمعیة العمومی
اھمین  ن المس دد م ل لع ون الوكی ب أال یك ة، ویج ت بالكتاب اص ثاب ل خ ى توكی بمقتض

ً بھذه الصفة على أك ة %) 5(ثر من حائزا ي األھلی ل ناقص من رأس مال الشركة، ویمث
 ً  وفاقدیھا النائبون عنھم قانونا

ً بھذه الصفة على أكثر من  .ب  ة %) 5(حائزا ي األھلی ل ناقص من رأس مال الشركة، ویمث
 ً   .وفاقدیھا النائبون عنھم قانونا

وض  .ج  اري أن یف خص االعتب رار أللش ب ق ھ  بموج ى إدارت ائمین عل ھ أو الق د ممثلی ح
ي صادر  ھ ف ھ، لیمثل وم مقام ن یق ة ال إجتماعاتمن مجلس إدارتھ أو م ة الجمعی عمومی

 .للشركة، ویكون للشخص المفوض الصالحیات المقررة بموجب قرار التفویض
  

  )41(المادة 
  جتماع الجمعیة العمومیةإلعالن عن الدعوة اإل

ى ت دعوة إل ھ ال ور إوج اھمین لحض حیفتین المس ي ص إعالن ف ة ب ة العمومی ات الجمعی جتماع
ب  ة وبكت د المحدد لإلیومیتین محلیتین تصدران باللغة العربی ل الموع ك قب اع  مسجلة وذل جتم

 ً لع ھیئة العلى األقل وذلك بعد الحصول على موافقة  بخمسة عشر یوما ة والس ، األوراق المالی
ىتتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك اإل ویجب أن دعوة إل ن أوراق ال ل صورة م اع وترس  جتم

  .والسلطة المختصة وھیئة التأمین ھیئةال
  

   )24(المادة 
  الدعوة إلجتماع الجمعیة العمومیة

ة دعوة الجمعیة العمومیة مجلس اإلدارة یجب على  .أ  ة لنھای ة التالی ھر األربع خالل األش
 .رأى وجھا لذلككلما كذلك و السنة المالیة
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ون لمدقق الحسابات أو لأو  للھیئة  یجوز .ب  ال % ) 20( مساھم أو أكثر یملك ن رأس م م
ة الشركة  ى وألسباب جدی ل كحد أدن ركة لعلى األق س ادارة الش ب لمجل دیم طل د تق عق

ة في ھذه الحالة  على مجلس اإلدارة ویتعین الجمعیة العمومیة  ة العمومی دعوة الجمعی
  .من تاریخ تقدیم الطلب  خالل خمسة أیام 

  
  )34(المادة 

  إختصاص الجمعیة العمومیة السنویة
تخاذ قرار في إتختص الجمعیة العمومیة السنویة للشركة على وجھ الخصوص بالنظر و

  :  المسائل اآلتیة
ر  .أ  نة وتقری الل الس الي خ ا الم ن مركزھ ركة وع اط الش ن نش س اإلدارة ع ر مجل تقری

ة  رعیة الداخلی ة الش ة الرقاب ر لجن ابات وتقری دققي الحس ارس م ركة تم ت الش إذا كان
  .والتصدیق علیھم نشاطھا وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة 

  .میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائر  .ب 
 .قتضاءدارة عند اإلنتخاب أعضاء مجلس اإلإ .ج 
ة   .د  رعیة الداخلی ق تعیین أعضاء لجنة الرقابة الش ارس نشاطھا وف ركة تم ت الش إذا كان

 .أحكام الشریعة اإلسالمیة
 . تعیین مدققي الحسابات وتحدید أتعابھم .ه 
ھم  .و  ة أم أس ات نقدی ت توزیع واء كان اح س ع األرب أن توزی س اإلدارة بش ات مجل مقترح

  .منحة
 . مقترح مجلس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحدیدھا  .ز 
ب  .ح  یھم حس ؤولیة عل وى المس ع دع زلھم ورف س اإلدارة، أو ع اء مجل ة أعض راء ذم إب

 .األحوال
  .إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلھم ورفع دعوى المسؤولیة علیھم حسب األحوال  .ط 

  

 
  )44(المادة 
  إلجتماع الجمعیة العمومیةتسجیل حضور المساھمین 

ي السجل  .أ  ماءھم ف ة أس ة العمومی ي حضور الجمعی ون ف یسجل المساھمون الذین یرغب
د جتماع قبل الوقت المحدرة الشركة لھذا الغرض في مكان اإلاإللكتروني الذي تعده إدا

  .جتماع بوقت كافإلنعقاد ذلك اإل
وب المساھمین سجل یجب أن یتضمن  .ب  ن ین ي أسم المساھم أو م ھم الت ھ وعدد األس عن

لمساھم ، ویعطى ااء مالكیھا مع تقدیم سند الوكالةیملكھا وعدد األسھم التي یمثلھا وأسم
ور اإل ة لحض ب بطاق الة أو أو النائ ا أص ي یمثلھ وات الت دد األص ا ع ذكر فیھ اع ی جتم

  .وكالة
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ي اإلخالصة مطب المساھمین سجلیستخرج من  .ج  ت ف ي مثل ھم الت اع وعة بعدد األس جتم
دقنسبة الحضور و اع وم یس اإلجتم ة ورئ رر الجلس ن مق ق ویتم توقیعھا من قبل كل م

ركة و ابات الش احس خة منھ اق نس تم إلح ة وی ل للھیئ ب الممث ا للمراق خة منھ لم نس  تس
   .جتماع الجمعیة العمومیةإ بمحضر

یس اإلباب التسجیل لحضور إجتماعات الجم یغلق .د  ن رئ دما یعل اععیة العمومیة عن  جتم
ذلك اإل دد ل اب المح ال النص ول إكتم ك قب د ذل وز بع ھ ، وال یج دم إكتمال اع أو ع جتم
عتداد بصوتھ أو جتماع كما ال یجوز اإلضور ذلك اإلتسجیل أي مساھم أو نائب عنھ لح

  .جتماعفي المسائل التي تطرح في ذلك اإل برأیھ
  

   )54(المادة 
  سجل المساھمین

ون ركة  یك ي الش اھمین ف جل المس ور س ي حض ق ف م الح ذین لھ ة ال ة العمومی اع الجمعی إجتم
ا للشركة  ى قراراتھ ل والتصویت عل ة والتسویات ونق داول والمقاص ا للنظام الخاص بالت طبق

ي السوق ائدة ف ة الس د المعنی ة والقواع ظ األوراق المالی ھم ا الملكیة وحف ھ أس درج فی الي الم لم
  .الشركة

  
  )64(المادة 

  الجمعیة العمومیة والتصویت على قراراتھانصاب القانوني إلجتماع 
ركة .أ  ة بالش ائل المتعلق ي و ،تختص الجمعیة العمومیة بالنظر في جمیع المس ق النصاب ف یتحق

 %)50(یمثلون بالوكالة ماال یقل عن جتماع للجمعیة العمومیة بحضور مساھمین یملكون أوإ
ن  مالم ر رأس ي اإلالش اب ف وافر النص م یت إذا ل ة كة، ف وة الجمعی ب دع اع األول، وج جتم

ن  جتماع ثان یعقدإالعمومیة إلى  ل ع دة ال تق ي م د مض ة ) 5(بع امأخمس ) 15(وال تجاوز  ی
ً من تاریخ اإل ً جتماع األول ویُعتبر اإلخمسة عشر یوما ل صحیحا اع المؤج ان عدد جتم ً ك ا أی

  .ینضراحال
ھذا النظام ألحكام  من ) 48(للمادة وفقأ فیما عدا القرارات التى یتعین صدورھا بقرار خاص  .ب 

ر،  ة للش ة العمومی رارات الجمعی در ق ي اإلتص ة ف ھم الممثل ة األس اعكة بأغلبی ون ، وجتم تك
ً ك ذي انوا حاضرین في اإلقرارات الجمعیة العمومیة ملزمة لجمیع المساھمین سواء اع ال جتم

ً كانوا موافقین  ِ القرارات أو غائبین عنھ وسواء تم علیھا أو معارضین لھاصدرت فیھ ھذه ، وی
ن ل م ى ك ا إل ورة منھ الغ ص أمین وإب ة الت وق و ھیئ ة والس ھم الھیئ ھ أس ة فی الي المدرج الم

ً للضوابالشركة   .الھیئة بھذا الشأنالصادرة عن ط والسلطة المختصة وفقا
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  )74(المادة 
  جتماعلجمعیة العمومیة وتدوین وقائع اإلرئاسة ا

ِ یرأسھا نائبھ وفي یرأس الجمعیة العمومیة  .أ  رئیس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غیابھ
حال غیابھما یرأسھا أي مساھم یختاره المساھمون لذلك عن طریق التصویت بأیة وسیلة 

ً لإلتحددھا الجمعیة العمو جتماع، وإذا كانـت الجمعیــة تبحث میة، كما تعین الجمعیة مقررا
وجب أن تختار الجمعیة من بین المساھمین من  جتماع أیا كانمر یتعلق برئیس اإلفي أ

ً لألصوات على أن  ،جتماع خالل مناقشة ھذا األمراإلیتولى رئاسة  ویعین الرئیس جامعا
  . تقر الجمعیة العمومیة تعیینھ

ر ب .ب  رر محض رین أو إیح اھمین الحاض ماء المس من أس ة یتض ة العمومی اع الجمعی جتم
م  الممثلین وعدد األسھم التي في حیازتھم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقررة لھ

ة  ة وافی تھا وخالص ا أو عارض ت علیھ ي وافق وات الت دد األص ادرة وع رارات الص والق
 .جتماعللمناقشات التي دارت في اإل

جتماع الجمعیة العمومیة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص إتدون محاضر  .ج 
الضوابط التي یصدر بھا قرار من الھیئة ویوقع كل محضر من رئیس  شأنھیتبع في 

ات، ویكون الموقعون على محاضر الجمعیة ومقررھا وجامع األصوات ومدقق الحساب
  .جتماعات مسؤولین عن صحة البیانات الواردة فیھاإل

  
  )84(المادة 

  طریقة التصویت بإجتماع الجمعیة العمومیة
ة  ي الجمعی ویت ف ون التص ررت یك ة إال إذا ق یس الجمعی ا رئ ي یعینھ ة الت ة بالطریق العمومی

نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو یة العمومیة طریقة معینة للتصویت، و إذا تعلق األمر بإالجمع
ً  بعزلھم أو بمساءلتھم ا ك وفق ا ذل ادة أو بتعینھم في الحاالت التى یجوز فیھ م الم ن) 21(لحك  م

  . ھذا النظام،  فیجب إتباع طریقة التصویت السري التراكمي الحكام 
  
  )94(المادة 

  دارة على قرارات الجمعیة العمومیةتصویت أعضاء مجلس اإل
ة یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلال  .أ  ة العمومی رارات الجمعی ى ق ي التصویت عل شتراك ف

ق  ي تتعل م أو الت ن إدارتھ ؤولیة ع ن المس تھم م إبراء ذم ة ب م أو الخاص ة لھ ة خاص بمنفع
  .المتعلقة بتعارض المصالح أو بخالف قائم بینھم وبین الشركة

و  .ب  ال ك ي ح ا ف ل شخص س اإلدارة  یمث و مجل ً عإن  عض ا خص  تباری ك الش ھم ذل تبعد أس یس
 .عتبارياإل
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ا  ، .ج .ب  ور كم ق حض ھ ح ن ل وز لم ات ال یج ي إجتماع ترك ف ة أن یش ة العمومی الجمعی
التصویت عن نفسھ أو عمن یمثلھ في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخالف قائم بینھ 

 . وبین الشركة 

  )50(المادة 
  إصدار القرار الخاص

بأغلبیة أصوات المساھمین الذین یملكون ما یتعین على الجمعیة العمومیة إصدار قرار خاص  
ن ل ع ي  ال یق ة ف ھم الممثل اع األس ة أرب ركة إثالث ة للش ة العمومی اع الجمعی االت  جتم ي الح ف

  -:التالیة
 .زیادة رأس المال أو تخفیضھ .أ 
 .إصدار سندات قرض أو صكوك .ب 
 . في أغراض خدمة المجتمع م مساھمات طوعیةیتقد .ج 
 . حل الشركة أو إدماجھا في شركة أخرى .د 
  .التصرف فیھ بأي وجھ آخرلشركة أو بیع المشروع الذي قامت بھ ا .ه 
 .إطالة مدة الشركة .و 
 .النظام االساسيعقد التأسیس أو تعدیل  .ز 
 .قانون الشركات التجاریة إصدار قرار خاص فیھافي الحاالت التى یتطلب  .ح 

  
وال  ع األح ي جمی ادة وف م الم ً لحك ا ة ) 139(وفق ركات التجاری انون الش ن ق ى م ین عل یتع

ة  الموافقة المسبقةمجلس إدارة الشركة الحصول على  لطة المختص ة والس ن الھیئ ى  م عل
ي  ا األساس ھا ونظامھ ل إستصدار القرار الخاص الذي یترتب علیھ تعدیل في عقد تأسیس قب

ة ادة .العرض على الجمعیة العمومی م الم ً لحك ا ع األحوال وفق ي جمی انون ) 139(وف ن ق م
رار الخاص موافقة  الشركات یتعین  ى إستصدار الق ة عل لطة المختص دیل بالھیئة والس تع

  .للشركة األساسي نظامالتأسیس والعقد 
  

  )51(المادة  
  إدراج بند بجدول أعمال إجتماع الجمعیة العمومیة

  .ال یجوز للجمعیة العمومیة المداولة في غیر المسائل المدرجة بجدول األعمال .أ 
من ھذه المادة ومع اإللتزام  بالضوابط الصادرة عن الھیئة بھذا الشأن ) أ(إستثناء من البند  .ب 

  :الصالحیة فیما یليیكون للجمعیة العمومیة 
  .جتماعائع الخطیرة التي تكتشف أثناء اإلحق المداولة في الوق .1
ن  أعمال الجمعیة العمومیةفي جدول  بند إضافيإدراج  .2 وفق الضوابط الصادرة ع

ل یقدم من بناء على طلب وذلك  الھیئة بھذا الشأن الھیئة أو عدد من المساھمین یمث
ل%) 10( ى األق ركة عل ال الش ن رأس م ة  ،م اع الجمعی یس إجتم ى رئ ب عل ویج
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د اإل ة  إدراج البن افيالعمومی ال ض دول األعم ة ج ي مناقش دء ف ل الب رض  وأ قب ع
 .من عدمھ عمالضافة البند الى جدول األلتقرر إالجمعیة العمومیة الموضوع على 

  
  الباب السادس 
  مدقق الحسابات

  
  )25(المادة 

  تعیین مدقق الحسابات
ً  .أ  اءا ة بن ة العمومی ھ الجمعی دد أتعاب ھ وتح ر تعین ابات أو أكث دقق حس ركة م ون للش ى  یك عل

س اإلدارة ن مجل یح م ترط، ترش ً  ویش دا ون مقی ابات أن یك دقق الحس ي م ة   ف دي الھیئ ل
  .ومرخص لھ بمزاولة المھنة

وعلیھ مراقبة حسابات السنة المالیة التي عین مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجدید عیین یُ  .ب 
 .ثالث سنوات متتالیةمدة تجدید تعینھ جاوز تعلى أال تلھا 

لجمعیة جتماع اإمعیة إلى نھایة جتماع تلك الجإمھامھ من نھایة  مدقق الحسابات یتولى .ج 
  .العمومیة السنویة التالیة

  )35(المادة 
  إلتزامات مدقق الحسابات

  :یتعین على مدقق الحسابات مراعاة ما یلي
ة اإللتزام باألحكام المنصوص علیھا في قانون الشركات  .أ  رارات التجاری ة والق واالنظم

  .والتعامیم المنفذة لھ
ً عن الشركة ومجلس إدارتھاأن یكون  .ب    .مستقال
  .یجمع بین مھنة مدقق الحسابات وصفة الشریك في الشركةال أ .ج 
  .امنصب فني أو إداري أو تنفیذي فیھأال یشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي  .د 
ً ألي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتھا أو  .ه  ً أو وكیال أال یكون شریكا

ً ألي منھم حتى الدرجة الثانیة    .قریبا
  

  )45(المادة 
  صالحیات مدقق الحسابات

ركة وسجالتھا الحق في اإلطالع الحسابات كون لمدقق ی .أ  اتر الش في كل وقت على جمیع دف
ائق ن وث ة  ومستندات ومستنداتھا وغیر ذلك م ا الزم ي یراھ ب اإلیضاحات الت ھ أن یطل ول

ذ ھ ك ھ ول ن ألداء مھمت تمكن م م ی ا ، وإذا ل ركة وإلتزاماتھ ودات الش ن موج ق م لك أن یتحق
سإ ى مجل دم إل ر یق ي تقری ة ف ك كتاب ت ذل م  ،اإلدارة ستعمال ھذه الصالحیات أثب م یق إذا ل ف
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ى  المجلس بتمكین المدقق من أداء مھمتھ وجب على المدقق أن یرسل صورة من التقریر إل
  . والسلطة المختصة وأن یعرضھ على الجمعیة العمومیةھیئة الھیئة التأمین و

اح   .ب  اب األرب ة وحس ص المیزانی ركة وفح ابات الش دقیق حس ابات ت دقق الحس ولى م یت
ة ائر ومراجع ة  والخس راف ذات العالق ع األط ركة م فقات الش ة تص ام ومالحظ ق أحك طبی

ة الھذا والتجاریة الشركات قانون  ى الجمعی ص إل ذا الفح ة ھ نظام، وعلیھ تقدیم تقریر بنتیج
عند إعداد تقریره،  ویجب علیھ ،منھ إلى الھیئة والسلطة المختصة العمومیة ویرسل صورة

  :التأكد مما یأتي
 الشركة بھا تحتفظ التي المحاسبیة السجالت صحة مدى.  
 المحاسبیة السجالت مع الشركة حسابات تفاقإ مدى. 

لتزم بإثبات ذلك في تقریر یقدمھ إلى مدقق الحسابات لتنفیذ مھامھ، إذا لم یتم تقدیم تسھیالت إ .ج 
ھ  یّن علی ابات، تع دقق الحس ة م ر مجلس اإلدارة في تسھیل مھم إلى مجلس اإلدارة وإذا قصّ

 .نسخة من التقریر إلى الھیئةإرسال 
دقق  .د  ا م ي یطلبھ ات والتوضیحات الت دیم المعلوم اباتھا بتق دقق حس ة وم ركة التابع تلتزم الش

  .القابضة ألغراض التدقیق االم أو حسابات الشركة
  
  )55(المادة 

  التقریر السنوي لمدقق الحسابات
ى  .أ  تمل عل را یش ة تقری ة العمومی ى الجمعی ابات إل دقق الحس دم م اتیق ات البیان  والمعلوم

ركاتا في قانون المنصوص علیھ ة الش ذكر و، التجاری ره أن ی ي تقری ي الوف ذلك ف ةك  میزانی
ركةالمساھمات الطوعیة شركة لل العمومیة ة  التى قامت بھا الش نة المالی الل الس راض ألخ غ

   .المساھمات الطوعیةالجھة المستفیدة من ھذه  ن یحددوأ" إن وجدت"  خدمة المجتمع
ة أن یحضر إ یجب على مدقق الحسابات .ب  ة العمومی رأوجتماع الجمعی ره  أن یق ي تقری ف

س اإلالجمعیة العمومیة ن مجل دخالت م ات أو ت ة معوق ً أی ة ، موضحا اء تأدی ھ أثن دارة واجھت
ھ ره باإلأعمال ة، وأن یتسم تقری ي اإل، ستقاللیة والحیادی دلي ف ا وأن ی ل م ي ك ھ ف اع برأی جتم

ا یتعلق بعملھ وبوجھ خاص في میزانیة الشركة  ركة ومركزھ ابات الش ى حس ھ عل ومالحظات
ا ات بھ دقق مسؤوالمالي وأیة مخالف ون الم ن الً ، ویك ره ع ي تقری واردة ف ات ال ، صحة البیان

ا ور دقق وأن یستوضحھ عم ر الم اقش تقری ة أن ین ة العمومی د ولكل مساھم أثناء عقد الجمعی
  .فیھ 

  
  
  
  
  



 

23 
Abu Dhabi, P.O. Box 32774, Tel: +971 2 6565333, Fax: +971 2 6565334 | Dubai: P.O. Box 186964, Tel: +971 4 2601 601, Fax: +971 4 2601 600 

Al Ain: P.O. Box 88243, Tel: +971 3 705 7777, Fax: +971 3 705 7775 | Ras Al Khaimah: P.O. Box 4343, Tel: +971 7 2288 688, Fax: +971 7 2288 67 www.methaq.ae 

 
 

  الباب السابع
  مالیة الشركة

  
  )65(المادة 

  حسابات الشركة
ُعد الشركة .أ  تعكس صورة  بحیث وفق المعاییر واألسس المحاسبیة الدولیة حسابات منتظمة ت

ن  ة وع نة المالی ة وضع صحیحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للس ي نھای ركة ف الش
ات  ة متطلب د بأی ة وأن تتقی نة المالی ركاتالس انون الش ا ق نص علیھ ة ی رارات  التجاری أو الق

 ً  .لھ الصادرة تنفیذا
ة المحاسبیة سسواأل المعاییر الشركة تطبق .ب  د الدولی دادإ عن ابا ع ة والسنویة حس تھا المرحلی

  . رباح القابلة للتوزیعوتحدید األ
  
  )75(المادة 

  المالیة للشركةالسنة 
ن أول  ةتبدأ السنة المالی ایرللشركة م ة ین ي نھای ي ف مبر   31وتنتھ ل سنةدیس ن ك ا م دا فیم  ع

  .التالیة السنة في وانتھت التجاري بالسجل الشركة قید تاریخ من بدأت التى االولى المالیة السنة
 

  )85(المادة 
  المیزانیة العمومیة للسنة المالیة

للجمعیة جتماع السنوي إلقبل ا قد تم تدقیقھا مالیةالسنة ال المیزانیة العمومیة عنیتعین أن تكون 
مركزھا المالي في وعن نشاط الشركة إعداد تقریر ، وعلى المجلس العمومیة بشھر على األقل

میزانیة والطریقة التي یقترحھا لتوزیع األرباح الصافیة وترسل صورة من ال المالیةختام السنة 
ن  خة م ع نس ائر  م اح والخس اب األرب س اإلدارة وحس ر مجل ابات وتقری دقق الحس ر م تقری

اقمع إ إلى الھیئةوتقریر الحوكمة  ة مسودة  رف ة العمومی ن دعوة الجمعی لمساھمي  السنویةم
ركة د  الش ل موع ة قب حف الیومی ي الص دعوة ف ر ال ى نش ة عل اد إللموافق ة إنعق اع الجمعی جتم

ٍ  سة عشر یومابخم العمومیة   ..من قانون الشركات) 172(مع مراعاة حكم المادة  بوقت كاف
  

   )95(المادة  
  إحتیاطي إختیاري إلستھالك موجودات الشركة أو إنخفاض قیمتھا

  
اح ال ن األرب ع م بة یقتط افیة نس ر الص نویة غی تھالإل )%20(س ركة أو س ودات الش ك موج

، ما عدا اجھزة الحاسوب والبرمجیات بحیث تكون نسبة قیمتھا) نزول(التعویض عن إنخفاض 
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ً %33االقتطاع  س اإلدارة ، ویتم التصرف في ھذه األموال بناءا وال یجوز  على قرار من مجل
  . توزیعھا على المساھمین

  
یقتطع من األرباح السنویة غیر الصافیة نسبة یحددھا مجلس االدارة إلستھالك موجودات 

ً على ) نزول(إنخفاض الشركة أو التعویض عن  قیمتھا، ویتم التصرف في ھذه األموال بناءا
  . قرار من مجلس اإلدارة وال یجوز توزیعھا على المساھمین

  
  )60(المادة  

  رباح السنویةتوزیع األ
الیف  ة والتك روفات العمومی ع المص م جمی د خص ركة بع افیة للش نویة الص اح الس وزع األرب ت

   -:األخرى وفقا لما یلي
ة من صافي األرباح تخصص لحساب اإلحتیاطي القانوني عشرة بالمائ%) 10( تقتطع .أ 

ة %) 50(حتیاطي قدرا یوازي ویوقف ھذا اإلقتطاع متى بلغ مجموع اإل خمسین بالمائ
ودة حوإذا نقص اإل على األقل من رأس مال الشركة المدفوع ین الع ك تع ن ذل تیاطي ع

 . قتطاع إلى اإل
  

ً یوزع الباقي من صافي   .ب  اءا ل بن ى إ األرباح بعد ذلك على المساھمین أو یرح راح عل قت
ص  ة أو یخص نة المقبل ى الس س اإلدارة إل اء مجل اطي إإلنش ص إحتی اري یخص ختی

 :التالیةلألغراض 
ھ  -  انوني لجعل اطي الق ى االحتی اري إل اطي االختی ن االحتی ل م ن % 50التحوی م

 .راس المال وابقائھ على ھذه النسبة 
ون استخدام  -  ي حال ك ى المساھمین ف اح عل ع االرب اري لتوزی االحتیاطي االختی

 .ارباح السنة غیر كافیة لتوزیع ارباح 
  

وز وال تخدامھ یج ة إس راض ألی رى أغ ب إال أخ رار بموج ادر ق ن ص ة ع ة الجمعی     العمومی
 .للشركة

بة  .ج  ص نس ى تخص د عل د %) 10(ال تزی ة بع ة المنتھی نة المالی افي للس ربح الص ن ال م
ن  اتستھالكات واإلاإلخصم كل م أةكم حتیاطی س اإلدارة، وتخصم  كاف ألعضاء مجل

أة  ك المكاف ن تل د وُ م ون ق ي تك ات الت ركةالغرام ى الش ت عل ة  قع ن الھیئ لطة م أو الس
أو للنظام األساسي  الشركات التجاریة لقانونبسبب مخالفات مجلس اإلدارة  المختصة 

ةوللشركة خالل السنة المالیة المنتھیة،  ك الغرامات للجمعیة العمومی أو  عدم خصم تل
ھا س  بعض ن مجل أ م یر أو خط ن تقص ة ع ت ناتج ات لیس ك الغرام ا أن تل ین لھ إذا تب
 .اإلدارة

اطي لحساب تخصص األرباح صافي من بالمائة عشرة%) 10( تقتطع  .أ   االحتی
انوني ف الق ذا ویوق اع ھ ى االقتط غ مت وع بل اطي مجم درا االحتی وازي ق %) 50( ی
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ل على بالمائة خمسین ن األق ال رأس م ركة م دفوع الش ص وإذا الم اطي نق ن االحتی  ع
  .  االقتطاع إلى العودة تعین ذلك

ن المساھمین على توزیعھا یجب التي النسبة العمومیة الجمعیة تحدد  .ب  اح م  األرب
ي الصافیة األرباح تسمح لم إذا أنھ على القانوني، االحتیاطي خصم بعد الصافیة  سنة ف

  .الالحقة السنین أرباح من بھا المطالبة یجوز فال أرباح بتوزیع السنین من
ة للسنة الصافي الربح من%) 10( على تزید ال نسبة تخصص  .ج  ة المالی  المنتھی

رح اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة واالحتیاطیات االستھالكات من كل خصم بعد  ویقت
أة تلك من وتخصم فیھا، للنظر العمومیة الجمعیة على وتعرض المكافأة المجلس  المكاف

ي الغرامات د تكون الت ت ق قع ُ ى و ركة عل ن الش ة م لطة أو الھیئ ة الس  بسبب  المختص
 المالیة السنة خالل للشركة األساسي للنظام أو الشركات لقانون اإلدارة مجلس مخالفات
ھا أو الغرامات تلك خصم عدم العمومیة وللجمعیة المنتھیة، ین إذا بعض ا تب ك أن لھ  تل
  .اإلدارة مجلس من خطأ أو تقصیر عن ناتجة لیست الغرامات

ل أو المساھمین على ذلك بعد األرباح صافي من الباقي یوزع  .د  ً  یرح اءا ى بن  عل
راح س اقت ى اإلدارة مجل نة إل ة الس ص أو المقبل اء یخص اطي إلنش اري احتی  اختی

رى أغراض ألیة استخدامھ یجوز وال محددة ألغراض یخصص ب إال أخ رار بموج  ق
  .للشركة العمومیة الجمعیة عن صادر

 
  )61(المادة  

  التصرف في اإلحتیاطي اإلختیاري والقانوني
ق بناءً االختیاري حتیاطي یتم التصرف في اإل ي تحق ھ الت ي األوج س اإلدارة ف رار مجل  على ق

ستعمال ما ، وإنما یجوز إوني على المساھمینحتیاطي القانمصالح الشركة وال یجوز توزیع اإل
لتوزیعھ كأرباح على المساھمین في السنوات التي ال لى نصف رأس المال المصدر زاد منھ ع

ع  ً صافیة كافیة للتوزی یھمتحقق الشركة فیھا أرباحا ع  عل بة التوزی ث ال تتجاوز نس )% --(بحی
  .المصدر من رأس مال الشركة%) 50( الفائض على اإلحتیاطي القانوني البالغالجزء من 

 
 

   )26(المادة  
  أرباح المساھمین

 ً ا اھمین طبق ى المس اح إل دفع األرب ةت امیم  لألنظم رارات والتع نوالق ادرة ع ة الص ذا  الھیئ بھ
    .الشأن
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  الثامنالباب 
  لجنة الرقابة الشرعیة

  
  )63(المادة 

  
 قبـــــــــــل مـــــــــــن تعییـــــــــــنهم یـــــــــــتم أعضـــــــــــاء ثالثـــــــــــة مـــــــــــن  الشـــــــــــرعیة الرقابـــــــــــة لجنـــــــــــة  تتشــــــــــكل .1

 هـــــــــذا یعـــــــــرض أن علـــــــــى المجلـــــــــس قبـــــــــل مـــــــــن ترشـــــــــیح علـــــــــى بنـــــــــاء العمومیـــــــــة الجمعیـــــــــة
 انعقـــــــــــاد تـــــــــــاریخ مـــــــــــن یومـــــــــــاً  وأربعـــــــــــین خمســـــــــــة قبـــــــــــل التـــــــــــأمین هیئـــــــــــة علـــــــــــى الترشـــــــــــیح
ـــــــــة الجمعیـــــــــة ـــــــــي موافقتهـــــــــا ألخـــــــــذ العمومی ـــــــــى اعتراضـــــــــها حـــــــــال وف ـــــــــى مرشـــــــــح أي عل  عل
 بـــــــــــإبالغ الشـــــــــــركة تقـــــــــــوم. علیـــــــــــه المعتـــــــــــرض المرشـــــــــــح عـــــــــــن بـــــــــــدیل ترشـــــــــــیح المجلـــــــــــس

 تــــــــاریخ مــــــــن أیــــــــام عشــــــــرة خــــــــالل تعیــــــــنهم تــــــــم الــــــــذین األعضــــــــاء بأســــــــماء التــــــــأمین هیئــــــــة
 فــــــــــي المتخصصـــــــــین مــــــــــن اللجنـــــــــة هـــــــــذه أعضــــــــــاء یكـــــــــون. العمومیــــــــــة الجمعیـــــــــة انعقـــــــــاد

ــــــــــــــأمین والتــــــــــــــأمین باالســــــــــــــتثمار الخاصــــــــــــــة الشــــــــــــــرعیة التعــــــــــــــامالت  أي( اإلســــــــــــــالمي والت
  . مكافأتهم المجلس ویقرر واالقتصاد والتمویل") التكافل"

  
ــــــــــولى .2 ــــــــــة لجنــــــــــة أعضــــــــــاء مــــــــــن عضــــــــــو كــــــــــل یت  ســــــــــنة  لمــــــــــدة منصــــــــــبه الشــــــــــرعیة الرقاب

 ویجــــــــــوز ،الشــــــــــرعیة الرقابــــــــــة لجنــــــــــة تشــــــــــكیل یعــــــــــاد المــــــــــدة هــــــــــذه نهایــــــــــة وفــــــــــي ، مالیــــــــــة
  .عضویتهم مدة انتهت الذین األعضاء تعیین إعادة

  
ـــــــــة تتـــــــــولى .3  ألعمـــــــــال األساســـــــــیة الشـــــــــرعیة القواعـــــــــد وضـــــــــع مهمـــــــــة الشـــــــــرعیة الرقابـــــــــة لجن

 مــــــــــــــن للتأكـــــــــــــد وأنشـــــــــــــطتها الشـــــــــــــركة أعمـــــــــــــال علـــــــــــــى واإلشـــــــــــــراف ومراجعـــــــــــــة الشـــــــــــــركة
ـــــــــــادئ ألحكـــــــــــام مطابقتهـــــــــــا ـــــــــــض أو واعتمادهـــــــــــا اإلســـــــــــالمیة الشـــــــــــریعة ومب  نشـــــــــــاط أي رف

ـــــــــق ال ـــــــــزم.  اإلســـــــــالمیة الشـــــــــریعة أحكـــــــــام مـــــــــع یتف ـــــــــس یلت ـــــــــرارات المجل ـــــــــة بق  الرقابـــــــــة لجن
 الجمعیـــــــــة إلــــــــى إشـــــــــرافها نتــــــــائج عــــــــن تقریـــــــــراً  الشــــــــرعیة الرقابــــــــة لجنـــــــــة تقــــــــدم.  الشــــــــرعیة

 قبـــــــــــل التـــــــــــأمین هیئـــــــــــة إلـــــــــــى التقریـــــــــــر هـــــــــــذا مـــــــــــن نســـــــــــخة وتقـــــــــــدم .الســـــــــــنویة العمومیـــــــــــة
   .السنویة العمومیة الجمعیة انعقاد

  
 تبرمهـــــــــا التـــــــــي العقـــــــــود علــــــــى وقـــــــــت أي فـــــــــي االطـــــــــالع الشــــــــرعیة الرقابـــــــــة للجنـــــــــة یحــــــــق .4

 الشـــــــــــــــرعیة الرقابـــــــــــــــة لجنـــــــــــــــة تطلـــــــــــــــب أن ویجـــــــــــــــوز.  األخـــــــــــــــرى ومســـــــــــــــتنداتها الشـــــــــــــــركة
ـــــــــــي اإلیضـــــــــــاحات ـــــــــــة تعتبرهـــــــــــا الت ـــــــــــذ مطلوب ـــــــــــي مهامهـــــــــــا، لتنفی  عـــــــــــن العجـــــــــــز حـــــــــــال وف

 لــــــــم إذا. المجلــــــــس الــــــــى تقدمــــــــه تقریــــــــر فــــــــي ذلــــــــك إثبــــــــات علیهــــــــا یجــــــــب مهامهــــــــا، تنفیــــــــذ
ــــــــــب المجلــــــــــس یســــــــــتجیب ــــــــــة لجنــــــــــة لطل ــــــــــة إبــــــــــالغ فعلیهــــــــــا الشــــــــــرعیة الرقاب  التــــــــــأمین هیئ

  . بذلك
  



 

27 
Abu Dhabi, P.O. Box 32774, Tel: +971 2 6565333, Fax: +971 2 6565334 | Dubai: P.O. Box 186964, Tel: +971 4 2601 601, Fax: +971 4 2601 600 

Al Ain: P.O. Box 88243, Tel: +971 3 705 7777, Fax: +971 3 705 7775 | Ras Al Khaimah: P.O. Box 4343, Tel: +971 7 2288 688, Fax: +971 7 2288 67 www.methaq.ae 

 
 

ـــــــــة تنتخـــــــــب .5 ـــــــــة لجن ـــــــــین مـــــــــن رئیســـــــــها ونائـــــــــب رئیســـــــــها الشـــــــــرعیة الرقاب  فـــــــــي أعضـــــــــائها ب
 فــــــــــي نائبــــــــــه أو اللجنـــــــــة هــــــــــذه رئـــــــــیس یمثــــــــــل.  تعیینهـــــــــا بعــــــــــد ینعقـــــــــد لهــــــــــا اجتمـــــــــاع أول
  .التأمین وهیئة العمومیة والجمعیة المجلس أمام اللجنة غیابه حال

  
المــــــــــــذكورة أعـــــــــــاله، یجــــــــــــوز أن یعــــــــــــین المجلــــــــــــس علـــــــــــى الــــــــــــرغم مــــــــــــن أحكـــــــــــام المــــــــــــواد  .6

أعضـــــــــاء جـــــــــدد فـــــــــي المناصــــــــــب التـــــــــي تصـــــــــبح شـــــــــاغرة فــــــــــي لجنـــــــــة الرقابـــــــــة الشــــــــــرعیة 
عــــــــــرض و  یــــــــــتم إبــــــــــالغ هیئــــــــــة التــــــــــأمین بهــــــــــذا التعیــــــــــین علــــــــــى أن خــــــــــالل فتــــــــــرة والیتهــــــــــا

ــــــــــة فـــــــــي أول اجتمـــــــــاع لهــــــــــا  ّ ـــــــــة العمومی ّ تعییــــــــــنهم أو  إلقـــــــــرارهـــــــــذا التعیـــــــــین علــــــــــى الجمعی
ـــــــــین غیـــــــــرهم ـــــــــرة والیـــــــــة ســـــــــابقة ویجـــــــــوز تعیینـــــــــه لفتـــــــــرة یكمـــــــــل الع.  تعی ضـــــــــو الجدـیــــــــد فت

  .والیة أخرى
  

یجـــــــــــــب أن تتـــــــــــــوفر لـــــــــــــدى كـــــــــــــل عضـــــــــــــو مـــــــــــــن أعضـــــــــــــاء لجنـــــــــــــة الرقابـــــــــــــة الشـــــــــــــرعیة  .7
  : المؤهالت التالیة

  
  أن یكون مسلمًا راشدًا یتمتع باألهلیة الكاملة؛   )أ (

  
  أن یكون فقیهًا ومؤهًال لتقدیم استشارات وفق مبادئ الشریعة اإلسالمیة؛    )ب (

  
واســــــــــــــع المعرفــــــــــــــة بفقــــــــــــــه التعــــــــــــــامالت المالیــــــــــــــة والتجاریــــــــــــــة واالقتصــــــــــــــاد وقواعــــــــــــــد   )ج (

  ومبادئ التأمین اإلسالمي؛ 
  

  أن ال یكون مساهمًا  أو موظفًا في الشركة أو عضوًا في المجلس؛ و   )د (
  

أن ال یكــــــــــون عضــــــــــوًا فــــــــــي أكثــــــــــر مــــــــــن لجنتــــــــــین مــــــــــن لجــــــــــان الرقابــــــــــة الشــــــــــرعیة   )ه (
  .لشركات التأمین التكافلي

  
ـــــــــــــف أي عضـــــــــــــ .8 ـــــــــــــة الرقابـــــــــــــة الشـــــــــــــرعیة عـــــــــــــن أداء ال یجـــــــــــــوز وق و مـــــــــــــن أعضـــــــــــــاء لجن

ـــــــــــت أن العضـــــــــــو  ـــــــــــه إال بموجـــــــــــب قـــــــــــرار مســـــــــــبب مـــــــــــن المجلـــــــــــس إذا ثب مهامـــــــــــه أو عزل
المعنـــــــــــي قـــــــــــد خـــــــــــالف أحكـــــــــــام ومبــــــــــــادئ الشـــــــــــریعة المتفـــــــــــق علیهـــــــــــا بـــــــــــین الفقهــــــــــــاء أو 
ارتكــــــــب مخالفـــــــــة یــــــــرى المجلـــــــــس أنهــــــــا قـــــــــد تــــــــؤثر علـــــــــى قــــــــدرة العضـــــــــو المعنــــــــي علـــــــــى 

ـــــــــف .  هـــــــــذا النظـــــــــام تنفیـــــــــذ مهامـــــــــه المنصـــــــــوص علیهـــــــــا فـــــــــي یجـــــــــب عـــــــــرض قـــــــــرار الوق
أو العــــــــــزل علـــــــــــى العضــــــــــو المعنـــــــــــي وعلــــــــــى لجنـــــــــــة الرقابــــــــــة الشـــــــــــرعیة أن تعبــــــــــر عـــــــــــن 
ـــــــــى الجمعیـــــــــة  ـــــــــأمین وعل ـــــــــة الت ـــــــــى هیئ ـــــــــرار عل ـــــــــتم عـــــــــرض الق ـــــــــك ی ـــــــــه وبعـــــــــد ذل رأیهـــــــــا فی

  .العمومیة في أول اجتماع لها للمصادقة علیه
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أغلبیــــــــــــــة ال تكــــــــــــــون اجتماعــــــــــــــات لجنــــــــــــــة الرقابــــــــــــــة الشــــــــــــــرعیة صــــــــــــــحیحة إال بحضــــــــــــــور  .9
ـــــــــــة التســـــــــــاوي  ـــــــــــي حال أعضـــــــــــائها وتصـــــــــــدر قراراتهـــــــــــا بأغلبیـــــــــــة أصـــــــــــوات الحاضـــــــــــرین وف

ـــــــــرئیس ـــــــــه ال ـــــــــب الـــــــــذي من ـــــــــب أي عضـــــــــو عضـــــــــوًا آخـــــــــرًا . یـــــــــرجح الجان وال یجـــــــــوز أن ینی
ــــــــــــة الشــــــــــــرعیة أو أن یفــــــــــــوض أي عضــــــــــــو عضــــــــــــوًا  لحضــــــــــــور اجتماعــــــــــــات لجنــــــــــــة الرقاب

  .آخرًا للتصویت على قراراتها  وتوصیاتها
  
  

ى توصــــــــــــیة لجنــــــــــــة الرقابــــــــــــة الشــــــــــــرعیة مشـــــــــــــرفًا یعــــــــــــین المجلــــــــــــس  بنــــــــــــاء علــــــــــــ .10
ـــــــــــاوى  شـــــــــــرعیًا یتـــــــــــولى مســـــــــــؤولیة مراقبـــــــــــة أعمـــــــــــال الشـــــــــــركة والتأكـــــــــــد مـــــــــــن التزامهـــــــــــا بفت

ـــــــــــة الشـــــــــــرعیة ـــــــــــة الرقاب كمـــــــــــا یتـــــــــــولى المشـــــــــــرف الشـــــــــــرعي منصـــــــــــب أمـــــــــــین ســـــــــــر .  لجن
ــــــــة الرقابــــــــة الشــــــــرعیة ویلتــــــــزم بتقــــــــدیم تقریــــــــره ومالحظاتــــــــه الــــــــى رئــــــــیس هــــــــذه اللجنــــــــة  لجن

  .یة للشركةوالى اإلدارة التنفیذ
  

  
  التاسـع اب ـالب

  صندوق الزكاة
  )64(المادة 

  
تنشـــــــــئ الشــــــــــركة صـــــــــندوقًا للزكــــــــــاة، ویضـــــــــع مجلــــــــــس اإلدارة الئحـــــــــة لتنظــــــــــیم العمـــــــــل فــــــــــي هــــــــــذا 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة مــــــــــــــن ثالث ــــــــــــــه لجن ــــــــــــــى أن ال یتقاضــــــــــــــى ) 3(الصــــــــــــــندوق، ویعــــــــــــــین إلدارت أعضــــــــــــــاء عل
ــــــــــــــي إدارة الصــــــــــــــندوق أو  ــــــــــــــآت عــــــــــــــن أعمــــــــــــــالهم ف ــــــــــــــة مكاف ــــــــــــــه أی ــــــــــــــون إلدارت األعضــــــــــــــاء المعین

  . اإلشراف علیه
  

حســــــــــــــابات الشــــــــــــــركة وحســــــــــــــابات  یكـــــــــــــون لصــــــــــــــندوق الزكــــــــــــــاة حســــــــــــــاب مســــــــــــــتقل عـــــــــــــن بقیــــــــــــــة
التكافــــــــــل، تــــــــــودع فیــــــــــه الزكــــــــــاة المســــــــــتحقة علــــــــــى معــــــــــامالت الشــــــــــركة، وتعتمــــــــــد لجنــــــــــة الرقابــــــــــة 
الشـــــــــرعیة طریقـــــــــة إدارة الحســـــــــاب، ویـــــــــتم الصـــــــــرف مــــــــــن هـــــــــذا الحســـــــــاب بقـــــــــرار مـــــــــن المجلــــــــــس  

  .وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة وما تعتمده لجنة الرقابة الشرعیة 
  
   

ــــــــــــى الشــــــــــــركة أن تحســــــــــــب ا ــــــــــــى المســــــــــــاهمین وأن تعلنهــــــــــــا بعــــــــــــد یجــــــــــــب عل ــــــــــــة عل لزكــــــــــــاة الواجب
اعتمادهــــــــــــا مــــــــــــن قبــــــــــــل لجنــــــــــــة الرقابــــــــــــة الشــــــــــــرعیة ضــــــــــــمن القــــــــــــوائم المالیــــــــــــة النهائیــــــــــــة للســــــــــــنة 

  . المالیة
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  العاشرالباب 
  المنازعات

  )56(المادة 
  سقوط الدعوى المسؤولیة

سقوط دعوى ال یترتب على أي قرار یصدر من الجمعیة العمومیة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة  
تھم  ذ مھم ي تنفی نھم ف ع م المسؤولیة المدنیة ضد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التي تق
إن  ھ ف ادقت علی ة وص ة العمومی ى الجمعی رض عل د ع ؤولیة ق ب للمس ل الموج ان الفع وإذا ك
ل  ان الفع ك إذا ك ع ذل ة، وم ذه الجمعی اد ھ اریخ انعق ن ت دعوى المسؤولیة تسقط بمضي سنة م

وب ؤ المنس وى المس قط دع ال تس ة ف ة جنائی ون جریم س اإلدارة یك اء مجل ى أعض ولیة إال إل
  .بسقوط الدعوى العمومیة

  
  لحادي عشرالباب ا

  حل الشركة وتصفیتھا
  )66(المادة  

  حل الشركة
 :تنحل الشركة ألحد األسباب التالیة

ي األالنظام  ھذانتھاء المدة المحددة في إ .أ  واردة ساس د ال ً للقواع ا دة طبق م تجدد الم ا ل ذا م بھ
  .النظام

  .نتھاء الغرض الذي أسست الشركة من أجلھإ .ب 
ً إستثمار الباقي إظمھا بحیث یتعذر ھالك جمیع أموال الشركة أو مع .ج  ً مجدیا   .ستثمارا
ً ألحكام اإل .د    .التجاریة قانون الشركاتندماج وفقا
 .بحل الشركة العمومیة صدور قرار خاص من الجمعیة .ه 
 .صدور حكم قضائي بحل الشركة .و 

  
  

  )76(المادة  
  تحقیق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالھا

الل الإذا بلغت خسائر  س اإلدارة خ ى مجل ب عل ا المصدر وج ف رأس مالھ ركة نص ) 30(ش
اریخ اإلفصاح  ً من ت ة ثالثین یوما ة أو للھیئ ة الدوری وائم المالی ن الق ة ع السنویة دعوة الجمعی

ل اإللالنعقاد العمومیة  ا  أو تخاذ قرار خاص بح ل المحدد لھ ل األج ركة قب ي إلش ستمرارھا ف
    .مباشرة نشاطھا
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  )86(المادة 
  تصفیة الشركة

ب  ى طل اءا عل ة بن ة العمومی ین الجمعی ل المحدد تع ل األج ا قب ركة أو حلھ دة الش عند إنتھاء م
ة  س اإلدارة طریق لطتھم ومجل ر وتحدد س فیا أو أكث ین مص فیة وتع يالتص لطة تنتھ س  س مجل

على إدارة الشركة ویعتبر بالنسبة إلى  قائم دارةیستمر مجلس اإل اإلدارة بحل الشركة ومع ذلك
وتبقى سلطة الجمعیة العمومیة قائمة طوال ، لمصفین إلى أن یتم تعیین المصفيالغیر في حكم ا

  . اإلنتھاء من كافة أعمال التصفیةمدة التصفیة إلى أن یتم 
  

  لثاني عشرالباب ا
  األحكام الختامیة 

  
  )96(المادة 

  مساھمات طوعیة 
د  رار خاص بع ب ق ا إیجوز للشركة بموج ھا وتحقیقھ اریخ تأسیس ن ت الیتین م نتین م نقضاء س

ً، أن تقدم مساھمات طوعیة ى غراض خدمة المجتمع أل أرباحا د عل ن %) 2(، ویجب أال تزی م
ك  ا تل دم فیھ ي تق نة الت ابقتین للس الیتین الس نتین الم الل الس ركة خ متوسط األرباح الصافیة للش

  .المساھمة الطوعیة
  )70(المادة 

  صوابط الحوكمة
والقرارات المنفذة  نضباط المؤسسيضوابط الحوكمة ومعاییر اإلقرار یسري على الشركة 

ً ال التجاریةقانون الشركات ألحكام  ً یتجزأ من ا، ویعتبر جزءا لنظام األساسي للشركة ومكمال
  .لھ

  )71(المادة 
  تسھیل أعمال التفتیش الدوري لمفتشي الھیئة

تسھیل حساباتھا  يمدققوالمدیرین بالشركة و الرئیس التنفیذيالشركة ومجلس إدارة  على
 المكلفین من قبل لمفتشینمن خالل ا أو ھیئة التأمین أعمال التفتیش الدوري الذي تقوم بھ الھیئة

 أعمال طالع على ، وكذلك اإلمن بیانات أو معلومات  طلبھ المفتیشینما ی وتقدیم ھامنھما  أي
وشركاتھا التابعة داخل الدولة  ھاودفاترھا أو أیة أوراق أو سجالت لدى فروع الشركة

  .وخارجھا أو لدى مدقق حساباتھا
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  )72(المادة 
  في حال التعارض 

ع  ام م ذا النظ واردة بھ وص ال ین النص ارض ب ال التع ي ح ن األف ً م ا انون أی واردة بق ام ال حك
أمین  الشركات انون الت ة  أو ق ةأو األالتجاری ذة  نظم امیم المنف رارات والتع الھ والق إن  م كف  تل

    .ھي التى تكون واجبة التطبیقحكام األ
  

رر  الوارد باللغة العربیةحكام النص أنجلیزیة ومع ذلك تطبق ھذا النظام باللغتین العربیة واإل حُ
  .تعارضالعند وجود  نجلیزيبغض النظر عما ورد في النص اإل

  
  )73(المادة 

  ساسينشر النظام األ
  .یودع ھذا النظام وینشر طبقا للقانون 


